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Wielu naszych pacjentów boryka się z problemem 
utraty jędrności skóry ciała i twarzy. Jednocze-
śnie nie wszyscy byli zdecydowani poddać się 
inwazyjnym zabiegom operacyjnym. Poszuki-
wali metody nieinwazyjnej, nie wymagającej 
rekonwalescencji a jednocześnie dającej spek-
takularne i długotrwałe efekty lift ingu i odmło-
dzenia twarzy. Oczekiwania te w pełni spełnia 
ULTRAFORMER III - urządzenie wykorzystu-
jące technologię HIFU (high intensity focused 
ultrasound), czyli skoncentrowane ultradźwięki 
o wysokiej częstotliwości. Podgrzewają one tkankę 

(skórę, tłuszcz i mięśnie) na różnej głębokości, 
prowadząc do obkurczania włókien kolagenowych 
w tkankach i powstawanie nowego kolagenu. Daje 
to efekt lift ingu twarzy a także całego ciała, gdyż 
ULTRAFORMER III wyposażony jest aż w pięć 
końcówek zabiegowych, pozwalających działać na 
różnych głębokościach w zależności od leczonego 
obszaru. Dlatego w wyniku tego zabiegu możemy 
ujędrnić nie tylko twarz, opadającą powiekę 
górną, ale także ramiona, brzuch, uda, pośladki. 
Do uzyskania upragnionego efektu wystarczy 
jednorazowy zabieg a efekty utrzymują się nawet 

2 lata. Zabieg daje widoczny efekt ujędrnienia, 
nawilżenia i odmłodzenia.

W Klinikach Bieńkowscy zawsze wsłuchujemy się 
w potrzeby naszych pacjentów, by korzystając z naj-
nowszych osiągnięć techniki i naszej wiedzy, móc 
zaproponować najskuteczniejsze terapie. Z tego 
powodu zdecydowaliśmy się powiększyć portfolio 
naszych klinik o urządzenie ULTRAFORMER III. 

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem rezultatów 
i serdecznie zapraszamy naszych pacjentów 
na zabiegi.
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Długotrwały lifting skóry widoczny już po jednym zabiegu!
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